
Unidade: Campus Curitibanos Subunidade:

Dimensão: 

Objetivo Institucional:

Meta Institucional:

Ação / Projeto: 

Título do Projeto:

Descrição do Projeto:

Justificativa do Projeto:

Responsável direto pelo 

Projeto: 

E-mail:

Data de Início: 01/04/2015 Data de Término: 01/04/2016

DESCRIÇÃO TOTAL (R$)

Pessoal

Custeio

Capital

monica.santos@ufsc.br
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Objetivo 14 – Promover aprimoramento contínuo das ações e estimular propostas inovadoras de interação 

comunitária.

Estimular e consolidar ações de extensão voltadas para a pessoa idosa e em processo de envelhecimento. 

O slogan atual da UFSC é "Conhecimento produzindo cidadania" e para dar corpo e consequências a esta máxima 

faz-se necessário incluir nos currículos dos cursos teorias e práticas comprometidas com a justiça social e a 

sustentabilidade socioambiental "na perspectiva da construção de uma sociedade justa e democrática e na defesa 

da qualidade de vida". Além desta consequência lógica da missão da UFSC, existe também determinação da Lei Nº 

13.005, de 25 de Junho de 2014 que estabelece como estratégia para a educação superior: 12.7) assegurar, no 

mínimo, 10% (dez por cento) do total de créditos curriculares exigidos para a graduação em programas e projetos 

de extensão universitária, orientando sua ação, prioritariamente, para áreas de grande pertinência social; logo é 

de bom alvitre que os professores e NDE dos cursos iniciem o processo de adequação dos currículos nas 

melhores diretrizes 

Alteração da ementa das disciplinas cujos responsáveis voluntariamente desejem inserir tópicos de 

responsabilidade e justiça socioambiental, bem como outros temas atinentes aos cursos e com relevância para a 

transformação social. A inserção poderá ter caráter teórico ou prático, mas não deve perder de vista o caráter 

transformador da extensão.
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